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P R A N O S T I K Y 

ZÁŘÍ 

Babí léto znamená léto na odchodě. 

Bouřka v září – sníh v prosinci. 

Fučí-li na svatého Michala vítr od východu nebo severu, bude tuhá zima. 

Hřmí-li na svatého Michala, bude mnoho žita a málo ovoce. 

Jakmile se ukazuje polní myš, že máš o dřevo se starat víš!  

Jestli má dub mnoho plodů, čekej tuhou a dlouhou zimu.  

Jsou-li v září noci jasný a suchý, nebude po houbách ani potuchy. 

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 

Na Ludmily střevíce obouvej světice. 

Na svatého Jaromíra stěhuje se k nám zima. 

Na svatého Václava bývá bláta záplava. 

Na svatého Václava každá pláňka dozrává. 

Na svatého Václava nové léto nastává.O svatém Jiljí budou jeleni k říji. 

O svatém Matouši vlaštovky nás opouští. 



ŘÍJEN 

Deštěm-li se konce září rozvodní, znamená, že příští rok se zúrodní.  

Je-li říjen velmi zelený, bude za to leden hojně studený. 

Je-li v říjnu mnoho mlh, bude v zimě mnoho sněhu. 

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, bude tuhá zima. 

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 

Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima. 

Po svaté Tereze mráz za nehty zaleze.  

Po teplém září zle se říjen tváří. 

V říjnu hojně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 

Vznášející se pavučiny babího léta – poslední to pozdrav léta. 

(Zpracoval Michal ERBEN) 

 

CO PŘIPRAVUJEME 

ARTETERAPIE 

Setkání v arteterapeutické dílně s D.Hegerovou se uskuteční 6. a 20.9.  , dále pak 4.10., 18.10.,1.11. 

2017vždy od 13.00 v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa 

KURZ ZNAKOVÉHO JAZYKA 

Kurz znakového jazyka se opět rozeběhne v říjnu 2017. Začátek 3. října 2017.S lektorkou P.Puflerovou 

se zájemci budou scházet vždy v úterý od 15.00 hod. v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa. 

Zájemci se mohou hlásit u E. Zemanové-723594459. 

KURZY PRÁCE S PC PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Rovněž od října budou pro zájemce pokračovat kurzy práce s PC pro začátečníky. Kurz má 10 lekcí po 2 

vyučovacích hodinách. Konají se v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa- den a hodina bude 

určena po dohodě se zájemci o kurz. Zájemci se mohou hlásit u E. Zemanové-723594459 nebo Z. 

Zahrádkové-606161859. 

KURZ „PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“ 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. zprostředkovalo ve spolupráci se společností MOST 

K NADĚJI z Turnova akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách. Kurz má 150 hodin, z toho 

120 hodin teorie a 30 hodin praxe. Kurz bude probíhat v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa od 

30. září do 2. prosince 2017. 

VÁNOČNÍ VÍKENDOVÝ POBYT 

Na přelom října a listopadu připravuje  Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. víkendový pobyt 

v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Téma pobytu – Vánoce. Termín bude upřesněn, zájemci se 

mohou hlásit u E. Zemanové nebo Z. Zahrádkové 



PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ve spolupráci s Místní organizací tělesně postižených 

Česká Lípa a Základní organizací postižených civilizačními chorobami připravuje tradiční předvánoční 

výstavu prací seniorů a zdravotně postižených. Výstava proběhne 27. -30. 11. 2017 v Komunitním 

centru, Školní 2213 Česká Lípa. Své práce zde může vystavit kdokoliv. Zájemci se mohou hlásit u E. 

Zemanové a Z. Zahrádkové. 

BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ :  SED M TIPŮ PRO STARŠÍ  ŘI DIČE  

Řízení auta může někdy být pro starší řidiče namáhavé. Projděte si následující rady pro 
starší řidiče, počínaje vhodnou péče sami o sebe, přes  plánování cesty až ke 
zdokonalování svých dovedností.Bezpečné  řízení vyžaduje více než pouhé porozumění 
dopravním značkám a pravidlům silničního provozu. S  přibývajícím věkem, pravděpodobně 
zaznamenáte fyzické změny, které mohou způsobit, že některé reakce, jako například 
otočení hlavy ve směru přijíždějícího vozidla, nebo bezpečné brždění, se pro vás stanou 
náročnějšími. I přesto se mohou starší řidiči bezpečně účastnit silničního provozu. Zvažte 
následujících sedm tipů: 
1. Zůstaňte fyzicky aktivní : Fyzická aktivita zlepšuje vaši vitalitu a pohyblivost. Může tak 
zvýšit vaši bezpečnost, tím, že se vám snadněji bude točit volantem, dívat přes rameno a 
činit jiné pohyby, které je nutné vykonávat při řízení a parkování.Snažte se najít způsob, 
jak začlenit fyzickou aktivitu do vašeho každodenního života. Pro většinu lidí je skvělou 
volbou chůze. Strečink a posilovací cviky jsou také vhodné. Pokud jste žili sedavým 
způsobem života, konzultujte cvičení před tím, než začnete se svým lékařem.  

2. Pravidelně choďte na kontroly zraku a sluchu:  Některé smysly, jako je sluch a zrak , 
se většinou s věkem zhoršují. Zhoršený sluch může být pro starší řidiče problémem, 
například nemusí slyšet přijíždějící sanitku nebo vlak. Běžné potíže se zrakem spojené 
s věkem, jako například šedý nebo zelený zákal či makulární degenerace, mohou dělat 
potíže dobře vidět a řídit v noci.Zeptejte se svého lékaře, jak často byste měli absolvovat 
testování sluchu a zraku. I když se domníváte, že vám zrak i sluch funguje dobře, přesto 
se dostavte na doporučené kontroly. Problémy lze snadněji vyřešit, pokud js ou včas 
odhaleny a odborníci mohou doporučit včasná opatření, tak aby se snížilo riziko 
nehody.Oftalmolog může například doporučit řízení pouze ve dne.  

3. Pokud trpíte chronickým onemocněním, mějte je pod kontrolou : Spolupracujte se 
svým lékařem na kontrole chronického onemocnění, zvláště toho, které může ovlivnit 
bezpečnost řízení (cukrovka, záchvaty). Řiďte se instrukcemi lékaře a upravte svoji léčbu 
nebo omezte řízení.Je velice důležité být poučen o lécích, které užíváte. Mnoho léků, 
včetně léků na bolest, na spaní, antihistaminika a myorelaxancia, mohou ovlivnit 
bezpečnost řízení, i když se cítíte zcela v  pořádku. Přečtěte si příbalové letáky léčiv, ať 
víte, co můžete od kterého léku očekávat.Neřiďte, pokud jste užili léky, které způsobují 
ospalost nebo závratě. Pokud máte pochybnosti o vedlejších účincích nebo vlivu na 
bezpečné řízení, konzultujte se svým doktorem či lékárníkem.  

4. Uvědomujte si své limity:  Zvažte své limity a učiňte nezbytná opatření. Například, 
pokud vás bolí ruce při držení volantu, používejte potah na volant, díky kterému bude 
držení a točení volantu pohodlnější.Můžete požádat svého lékaře, aby vás doporučil 
k pracovnímu terapeutovi, který může nabídnout asistenční pomůcky, které vám pomohou 
řídit, nebo navrhne cviky k  překonání vašich omezení.Rovněž můžete upravit svůj vůz 
nebo si vybrat jiný, který bude lépe odpovídat vašim potřebám. Například auta, která mají 
větší a snadněji čitelná čísla na palubní desce, jsou u starších lidí oblíbenější.Některé 
novější modely nabízejí bezpečnostn í prvky, které mohou napomoci vyhnout se srážce, 
přejíždět bezpečně z pruhů, vykryjí slepý úhel atd  



5. Řiďte, když jste vy i cesty v dobrém stavu: Svoji bezpečnost můžete zvýšit řízením ve 
dne, v dobrém počasí, po klidných cestách a ve známých místech. Pokud je špatná 
viditelnost, zvažte, zda cestu neodložit či nepoužít veřejnou dopravu.Mimo stav vozovek, 
dbejte na to, abyste byli v dobré kondici. Neřiďte unavení nebo rozčílení. Nikdy neřiďte po 
požití alkoholu nebo látek ovlivňujících uvažování. Mezi ně pa tří i marihuana, i když vám 
mohla být předepsána pro lékařské účely.  

6. Schovejte svůj telefon a soustřeďte se na řízení : Řízení ve stavu rozrušení zvyšuje 
pravděpodobnost nehody. Než sednete za volant, ujistěte se, že jste schopni se soustředit. 
Když se vydáte na cestu, buďte připraveni.Cestu si naplánujte předem, tak abyste 
nemuseli hledět do mapy nebo na směry, když řídíte. Pokud používáte navigaci, zadejte cíl 
cesty, před tím, než se rozjedete. Když řídíte, nedělejte nic, co by poutalo vaši pozornost 
od cesty – to platí i pro jídlo i ladění rádia.Mějte předsevzetí, že během řízení se nikdy ani 
nepodíváte na telefon. Rada pro národní bezpečnost rovněž doporučuje netelefonovat, 
nepoužívat textové zprávy, dokonce ani hands-free a bluetooth zařízení.  

7. Osvěžte si své řidičské dovednosti : Zvažte kondiční jízdy pro seniory. Absolvování 
kondičních jízd vám možná může pomoci získat slevu na pojištění vozidla, v  závislosti na 
podmínkách. Porozhlédněte se po kurzech v  místních vzdělávacích programech nebo 
organizacích, které se věnují seniorům.Pokud se vám při řízení stane, že máte pocit 
zmatenosti nebo dostanete obavy o schopnost bezpečně řídit, či jiní dostanou tyto obavy, 
je nejlepším řešením ihned zastavit. Můžete použít autobus, taxi, najmout řidiče či využít 
jiný způsob dopravy. To, že se vzdáte svých klíčků od auta, neznamená konec vaší 
nezávislosti. Berte to jako způsob, jak zachovat pro sebe a ostatní bezpečnost na cestách.  

(Zpracovala Lenka Hrušková)  

NOVINKY V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

 

„Vážení přátelé,  

senátoři schválili zákon, kterým se mění Drábkovy reformy. Senát dnes schválil novelu zákona, kterým 
se mění zákon č. 329/ 2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.  
 
Schválená novela přináší tyto zásadní změny:  

 
 
• Zcela se ruší prokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na zvláštní 
kompenzační pomůcku.  

• V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat odpuštění 10 % 
spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy, jak společně posuzovaných osob, tak ani žadatele o příspěvek 
na zvláštní kompenzační pomůcku. Pouze u příspěvku na nákup motorového vozidla bude příjem 
testován, a to i u společně posuzovaných osob, protože se předpokládá, že automobil je využíván pro 
všechny členy rodiny.  

• Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny a to z 24 000,- Kč na 
10 000,-Kč.  

• Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup motorového vozidla z 10 let na 7 let. Přičemž toto 
snížení počtu let se bude vztahovat i na přiznané příspěvky po roce 2012.  
 
• Nově se stanoví výše příspěvku na nákup motorového vozidla podle příjmu společně posuzovaných 



osob tak, že u společně posuzovaných osob do 8 násobku životního minima činí příspěvek 200 000,- Kč. 
Při příjmu, který překračuje 9 násobek životního minima, se příspěvek snižuje na 180 000,- Kč. Takto je 
příspěvek na nákup motorového vozidla postupně snižován při rostoucí výši násobku životního minima. 
Nejméně však bude příspěvek činit 100 000,- Kč. Zabrání se tím takovým excesům, kdy příspěvek na 
nákup motorového vozidla byl přiznán například ve výši 10 000,- Kč.  

 
• Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně na 550,- Kč měsíčně a novela zákona obsahuje i 
další technická vylepšení a zpřesňuje některé pojmy. Zákon nabude účinnosti od 1. ledna 2018.  

 
 
Vážení přátelé, jedná se o zásadní změnu zákona, která prakticky eliminuje úsporná opatření v dávkách 
pro zdravotně postižené, která prosadil bývalý ministr J. Drábek. Zrušení prokazování majetku 
považujeme za zásadní věc, protože jsme přesvědčeni, že v této věci byl zákon protiústavní. Všichni 
přítomní senátoři hlasovali pro schválení zákona. Zbývá ještě podpis pana prezidenta, ale 
nepředpokládáme, že by pan prezident tento návrh zákona vrátil. „ 

 
Dne 16. 8. 2017, Senát projednával několik zákonů, které se dotýkají osob se zdravotním postižením. 

  
Prvním zákonem, který Senát schválil, je novela zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění. Tento zákon, mimo jiných ustanovení, zavádí dlouhodobé ošetřovné, které 
pomůže rodinám v době, bezprostředně po propuštění člena rodiny z nemocnice, například po vážném 
úrazu nebo nemoci. V situaci, kdy je potřeba celodenně pečovat o jiného člena rodiny po dobu více než 
30 dnů, bude možné požádat o dávku na dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace. Pečovat s 
nárokem na dávku bude možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, 
která si vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a pokud zároveň nemocnice 
potvrdila, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat celodenní 
poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. Potřebu péče v 
následujícím období potvrdí ošetřující lékař.  

Rodiny získají čas bez obav uvážit, jak zajistit dlouhodobou péči o svého příbuzného, pokud by měla být 
dlouhodobá (více než 3 měsíce). Novelou zákona se odstraňují hlavní překážky, které v současné době 
péči v rodině omezují nebo znemožňují. Jedná se zejména o obavu ze ztráty příjmu a obava z výpovědi 
z práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu 
poskytování dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné 
činnosti, která musela být přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 
% denního vyměřovacího základu. V průběhu péče nemůže zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení 
péče mu nová zákonná úprava garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo.  
 

O příbuzného po hospitalizaci bude moci pečovat široký okruh ošetřujících osob, ale vždy samozřejmě 
pouze jeden. Po splnění podmínek nároku na tuto dávku bude moci být dlouhodobé ošetřovné přiznáno 
nejen nejbližším příbuzným ošetřované osoby (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich 
manželům nebo druhům), ale například i strýci nebo neteři ošetřované osoby, manželce nebo družce 
strýce nebo manželovi nebo druhovi neteře. Široký okruh osob dovolí rodinám svobodně se rozhodnout, 
kdo a jak bude dlouhodobou péči zajišťovat.  

Poskytnutí pracovního volna pečující osobě nebude však automatické. Bude záležet na rozhodnutí 
zaměstnavatele, zda svého zaměstnance, který žádá o uvolnění pro péči o svého rodinného příslušníka, 
uvolní. Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, 
pokud má pro to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci sdělí. V ostatních případech je 
povinen volno poskytnout.  

 
 
Zákon byl přijat velkou většinou senátorek a senátorů. Proti návrhu se postavil pouze klub ODS, který 
hlasoval proti nebo se hlasování zdržel. Velmi podivné bylo chování paní senátorky Daniely Filipiové, 



která, jako osoba se zdravotním postižením, by se měla v této problematice dobře orientovat. Paní 
senátorka aktivně vystupovala proti tomuto zákonu již na jednání sociálně zdravotního výboru v Senátu 
a i na plénu při závěrečném hlasování hlasovala proti přijetí zákona.  

 
Druhým zákonem, který dnes Senát schválil, je novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve 
znění pozdějších předpisů. Současně s tímto zákonem se mění ještě zákon o inspekci práce.  

Touto novelou dochází k jednoznačnému oddělení a pojmovému odlišení volného a chráněného trhu 
práce, s cílem zabezpečit, aby do systému podpory chráněného trhu práce vstoupily jen ty 
zaměstnavatelské subjekty, které budou řádně prověřeny, které systém podpory nezneužívaly. V 
souvislosti s touto změnou se zavádí institut uznaného zaměstnavatele OZP, a to formou dohody 
uzavřené s Úřadem práce ČR. To znamená, že se již nebudou vymezovat jednotlivá chráněná místa a 
bude se posuzovat schopnost zaměstnavatele zaměstnávat více než 50 % OZP (vracíme se vlastně k 
dříve používanému názvu „chráněná dílna“).  

Zároveň se snižuje dosavadní 36násobek poskytovaného plnění na 28násobek, protože tím se má právě 
eliminovat nežádoucí jev tzv. přefakturace výrobků nebo služeb poskytovaných v rámci limitů tzv. 
náhradního plnění. Zároveň se zavádí možnost odstranění tvrdosti zákona ve vztahu k poskytování 
příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce a spočívá 
v možnosti prominout splnění podmínky bezdlužnosti ve výjimečných případech. Dnes tato možnost 
není.  
 

Velkou komplikací této novely zákona o zaměstnanosti je skutečnost, že v Poslanecké sněmovně nebyl 
přijat pozměňovací návrh, který zvyšoval příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v 
souvislosti s tím, jak se dorovnala minimální mzda pro zdravotně postižené s tou minimální mzdou 
klasickou. A to by znamenalo pro zaměstnavatele zaměstnávající OZP velký problém. Senát již na 
projednávání zákona ve výboru schválil pozměňovací návrh, který dorovnává příspěvek podle § 78, 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to do výše 13 000,- Kč měsíčně na jednoho pracovníka. 
Snižuje se výrazně administrativa, protože například u plných úvazků bude moci být využito až 12 000,- 
Kč na mzdy a 1000,- Kč na zvýšené náklady v souvislosti se zaměstnáváním více než 50 % OZP. Při 
nižších úvazcích budou moci být prostředky využity například na asistenty, dopravu do zaměstnání a 
podobně. 

  
Senát návrh novely zákona o zaměstnanosti schválil i s pozměňovacím návrhem. To znamená, že 
zákonem se bude ještě zabývat Poslanecká sněmovna na své zářijové schůzi, aby schválila zákon buď 
v senátní verzi, nebo potvrdila původní návrh zákona. Pokud by Poslanecká sněmovna neschválila 
novelu zákona tak jak ji schválil Senát, došlo by ke snížení podpory zaměstnavatelů zaměstnávajících 
více než 50 % OZP. „ 

(převzato ze  zpráv NRZ ČR) 

CO SE NÁM POVEDLO  

16. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY OSOB SE ZP  
Ve dnech 1.-2. července 2017 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. v areálu Poslův mlýn 
v Doksech již 16. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením. Nad akcí převzali záštitu: Mgr. 
Pavel SVOBODA, náměstek hejtmana LK pro resort sociálních věcí, člen rady LK, Ing. Eva BUREŠOVÁ , starostka 
Města Doksy, Mgr. Romana ŽATECKÁ, starostka Města Česká Lípa, ,Ing. Jaromír KOHLÍČEK,CSc., poslanec EU, 
Ing. Karel KAPOUN, Doksy, JUDr. Marie NEDVĚDOVÁ ,  Česká Lípa, Václav VĚTROVEC , předseda OV KSČM 
Česká Lípa. 

     1.července již od 8.00 hod. se v areálu připravovala stanoviště pro 15 soutěžních disciplín,připravoval se 
prostor pro prezenci účastníků,instalovala se tabule cti, banery s logy sponzorů ad. Postupně přicházeli a přijížděli 
rozhodčí, kteří měla na starost jednotlivé disciplíny a také první účastníci her. Další účastníky přivezly zvláštní 
autobusy z Liberce a z České Lípy. Vozíčkáře z Liberce přivezl speciální minibus. Ti z účastníků, kteří zde měli 
ubytování dostali klíče od pokojů a mohli si před začátkem klání trochu odpočinout. Při prezenci obdržel každý 



z účastníků soutěžní kartu, špendlík s logem STP Č. Lípa o.p.s., účastnický list a koláč, věnovaný Jizerskými 
pekárnami-pekárnou Lípa s.r.o. 

    Těsně po desáté hodině pak ředitelka STP Č: Lípa o.p.s Eva Zemanová přivítala přítomné hosty- Mgr. Pavla 
Svobodu,náměstka hejtmana LK, Ing. Karla Kapouna, JUDr. Marii Nedvědovou,členku správní rady STP Č. Lípa 
o.p.s., Václava Větrovce, předsedu OV KSČM Česká Lípa, Marii Švehlovou, předsedkyni KO STP Liberec, Mgr. 
Jana Coufala z Krajského úřadu LK, zástupce Městské policie Česká Lípa strážníky L.Skálu a J. Krenického. Hosté 
popřáli všem soutěžícím hodně úspěchů a příjemně prožitý den.  

     PhDr. Zdenka Zahrádková pak seznámila přítomné se všemi sponzory, kteří akci podpořili- Krajský úřad LK, 
Město Doksy, Egermann s.r.o. Nový Bor, IAC Nové Zákupy, Centrum Pro zdravotně postižené LK, Jizerské 
pekárny-pekárna Lípa s.r.o., OSA Praha, TUMAG Liberec, Klub Českého pohraničí Doksy, Dárkovna  D. Havlíček 
Nový Bor, Jablotron Jablonec nad Nisou, Mega Stráž pod Ralskem, Ing. Karel Kapoun, Doksy, Ing. Jaromír 
Kohlíček,CSc.,poslanec EU, RA Poslův mlýn Doksy. Bez jejich pomoci a podpory by nebylo možné akci uskutečnit. 
Účastníci byli seznámeni s průběhem dne a pak již byly 16. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením 
zahájeny. Soutěžící se rozešli po areálu Poslova mlýna a vybírali si do kterých soutěží se zapojí. Vedle soutěže 
jednotlivců probíhala i soutěž čtyřčlenných družstev, jejichž složení museli zástupci nahlásit ještě před zahájením 
her. Celkem se do soutěže družstev zapojilo 28 týmů. Soutěžní klání natáčela i mimoňská televize MITEL. Největší 
zájem mezi přítomnými byl o novou disciplínu- střelbu ze vzduchovky. Tato disciplína se po letech opět vrací do 
programu Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením díky příslušníkům Městské policie Česká Lípa, 
kteří zajišťovali hladký průběh této soutěže. 

    Po obědě se účastníci sešli před hlavní jídelnou, a organizátoři poděkovali kytičkou a drobným dárkem všem 
rozhodčím jednotlivých soutěžních disciplín. A pak už se znovu rozeběhlo soutěžní klání. Protože jde o otevřené 
soutěžní klání, mohli se do soutěží zapojit i příchozí během celého dne až do 18.00 hod., kdy bylo soutěžní klání 
ukončeno. Po 14.00 hod. dorazil i Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., který se hned zapojil do soutěžního klání jako člen 
týmu LOVOŠ. Ještě před večeři rozhodčí připravili výsledky z jednotlivých soutěží, které pak po večeři zpracovával 
tým- E. Zemanová, Z. Zahrádková, J. Bínová, které připravily vyhodnocení soutěže družstev, dále pak  zdravotně 
postižení jednotlivci –muži x ženy na prvních třech místech v každé disciplíně. Svoji kategorii měli vozíčkáři(kterých 
bylo celkem 5), dále pak zdraví –muži x ženy a děti- chlapci x dívky. Pro každého z vyhodnocených byl napsán 
diplom. 

  Pro účastníky  byl od 20.00 hod. připraven společenský večer s hudbou, jeho partnerem byla OSA Praha. 
Účastníci se dobře bavili při hudbě P. Baumgartnera až do jedné hodiny ranní. 

  V neděli ráno pak probíhala příprava na slavnostní vyhlášení výsledků her již od půl osmé. Tentokrát ne ve velké 
jídelně,jako tomu bylo vždy, ale ve stanu před malou jídelnou. Tato změna si vyžádala více úsilí pořadatelů při 
přípravě- bylo nutné přenosit všechny ceny a připravit prostor pro účinkující v kulturním programu. Stěhovala se i 
tabule cti a loga partnerů a sponzorů projektu. Krátce po deváté hodině bylo(hlavně díky E. Zemanové, manželům 
Šloufovým, J. Jirákovi, V. Větrovcovi, J. Branišové) vše připraveno a ředitelka STP Česká Lípa o.p.s. E. Zemanová  
mohla přivítat Ing. Jitku Volfovou, statutární náměstkyni hejtmana LK, Václava Větrovce, předsedu OV KSČM 
Česká Lípa  a taneční skupinu DC 7 Česká Lípa vedenou Ing. J.Jedličkovou. Ta předvedla přítomným své taneční 
vystoupení a pak následovalo vyhodnocení soutěžících dětí- soutěžní karty odevzdalo 14 dětí. Předávání cen se 
ujali Ing. J. Volfová a V. Větrovec. byl vyhodnocen i nejmladší účastník her- tříletá Kristýna MÁLKOVÁ 
z Dětřichova. 

    Po vyhodnocení soutěžících dětí vystoupil soubor BABINY DI DOKSY. Během jejich vystoupení  dorazila 
starostka města Doksy Ing. Eva Burešová, která pak společně s Ing. J. Volfovou a V. Větrovcem předávali ceny  
jednotlivých vyhodnoceným v soutěžních disciplínách. Soutěžící na prvním místě obdrželi věcnou cenu- sklo od 
firmy Egermann s.r.o., soutěžící na druhých a třetích místech věcný dárek- balíček  z Dárkovny D. Havlíčka. 
Všichni pak diplom, medaili a reflexní pásku(věnoval Ing. J. Kohlíček,CSc.). Jako nejstarší účastník byla 
vyhodnocena Zdena PÍCHOVÁ z Nového Oldřichova. 

     V soutěži družstev bylo prvních 6 družstev odměněno věcnou cenou-sklo od firmy Egermann s.r.o. a diplomem, 
všechna ostatní družstva obdržela diplomy. 

     Organizátoři pak malými věcnými dárky poděkovali těm, kteří se her pravidelně zúčastňují i když se na stupně 
vítězů nedostanou. 

     Ing. J. Volfová na závěr ocenila práci pořadatelů akce a společně s účastníky vyslovila přání, aby se akce 
konala i v příštích letech. V půl dvanácté byl 16. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením 
ukončen. 

    Během dvou dnů se do akce zapojilo 232 osob, bylo vydáno 170 soutěžních karet. Poděkování za úspěšný 
průběh akce patří organizátorům, sponzorům i samotným účastníkům akce. 



 

KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY VE VÝSLEDCÍCH 

HOD VÁLEČKEM 

1. Petr ŠULC-22,60 m                           Zdenka RAJTROVÁ-17,30 m 

2. Jaroslav MAŘÍK-22,50 m                  Jitka KOŠKOVÁ-17,10 m 

3. Vladimír PULKRÁBEK-21,20 m        Ludmila BITTNEROVÁ-16,50 m 

HOD DISKEM 

1. Tomáš MUSÍLEK-24,20 m                Markéta ŠMATLÁKOVÁ-14,20 m 

2. Jaroslav PTÁK-21,20 m                     ZLATA VOHLÍDALOVÁ-13,20 m 

3. Petr ŠULC-20,50 m                            Ludmila BITTNEROVÁ-12,70 m 

VRH KOULÍ 

1. Petr ŠULC-16 m                                 Zlata VOHLÍDALOVÁ-7,6 m 

2. Vladimír PULKRÁBEK-10,6 m            Ludmila BITTNEROVÁ-7,3 m 

3. Josef ŠLOUF-10,1 m                          Zdenka RAJTROVÁ-6,7 m 

HOD OŠTĚPEM 

1. Jaroslav MAŘÍK-21,70 m                    Markéta RYBOVÁ-13,90 m 

2. Vladimír PULKRÁBEK-20 m               Ludmila BITTNEROVÁ-13,60 m 

3. Jaroslav PTÁK-18,90 m                      Zlata VOHLÍDALOVÁ-12,80 m 

TROJBOJ 

1. Petr ŠULC-54,20                                Zlata VOHLÍDALOVÁ-33,60 

2. Jaroslav PTÁK-48,60                         Ludmila BITTNEROVÁ-33,30 

3. Jaroslav MAŘÍK-46,60                       Markéta RYBOVÁ-31,10 

TROJBOJ VOZÍČKÁŘI 

1. Michal ERBEN-14,6 

 

ŠIPKY 

1. JUDr.Josef VÁŇA-33 b.                        Eva TEICHELOVÁ-28 b 

2. Petr ŠULC-28 b                                     Jana BRANIŠOVÁ-24 b 

3. Jan MUŽÍK-25 b                                     Jana HANZLÍKOVÁ-24 b 

STŘELBA ZE VZDUCHOVKY 

1. Jiří PATROVSKÝ                                    Hana MOTYČKOVÁ 

2. Josef JIRÁK                                            Zdenka RAJTROVÁ 

3. Jan MUŽÍK                                              Jana BURIÁNKOVÁ 

KROUŽKY 

1. Jiří PATROVSKÝ-400 b                          Bohumila JANEČKOVÁ-200 b. 

2. Vladimír PULKRÁBEK-400 b.                 Jitka KOŠKOVÁ-200 b. 



3. Jiří ŠIFTA-200 b.                                     Ludmila BITTNEROVÁ-150 b. 

KUŽELKY 

1. Tomáš PAVLÁSEK- 6b.                          PhDr. Zdenka ZAHRÁDKOVÁ-7 b. 

2. Josef ŠLOUF-6 b.                                   Radka LANCOVÁ-6 b 

3. Antonín NEUBAUER-6 b.                       Hana KVAPILOVÁ-6 b 

HOD NA KOSTKY 

1. Josef ŠLOUF-30 b.                      Jana HANZLÍKOVÁ -30 b.  
2. Roland FLIEGEL-26 b.                 Edita JANÁKOVÁ -30 b. 
3. Erich EICHLER-25 b.                   Jana CHLÁDKOVÁ -29 b.  

HOD SIRKOU 

1. Vladimír PULKRÁBEK-9,70 m       Marie KOMMOVÁ -7,10 m 
2. Luboš MAŘÍK-7,60 m                   Hana MÁLKOVÁ -6,60 m 
3. Jiří ŠIFTA-6,90 m                        Vladimíra HUZILOVÁ -6,10 m 

HOD GRANÁTEM  

1. Roman VANĚK-25 b.                            Jana HANZLÍKOVÁ-20 b. 
2. Josef ŠLOUF-25 b.                               Marie ANTOŠOVÁ-20 b. 
3. Jiří ŠIFTA-20 b.                                     Marie MAŘÍKOVÁ-17 b. 

HOD PONOŽKOU 

1. Josef ŠLOUF-9 b.                                 Anna PEJPALOVÁ-10 b. 
2. Erich EICHLER-8 b.                             Jana DOLEŽALOVÁ-8 b. 
3. Jan MACOUN-8 b                                 Milena KAREŠOVÁ-8 b. 

SLALOM LÁHEV 

1. Tomáš PAVLÁSEK-0:40,41                  Jana BURIÁNKOVÁ-0:41,41 
2. Jiří HAVLÍK-0:41,66                               Hana MOTYČKOVÁ-0:45,25 
3. Petr ŘEHÁČEK-0:42,35                         Jana DOLEŽALOVÁ-0:53,93 

JÍZDA NA VOZÍKU 

1. Roman VANĚK-21:59                           Bohumila JANEČKOVÁ-31:02 
2. Petr ŘEHÁČEK-31:16                           Anna PEJPALOVÁ-32:84 
3. Tomáš MUSÍLEK-32:34                        Ludmila BITTNEROVÁ-34:00 

CHŮZE NA ZVUK 

1. Roman VANĚK-5:62                            Marie MAŘÍKOVÁ-8:25 
2. Jiří HONC-12:34                                   Zdenka RAJTROVÁ-9:16 
3. Vladimír PULKRÁBEK-12:81                Markéta PELUŇKOVÁ-11:19 

 
KATOGORIE VOZÍČKÁŘI-el.vozík                   KATEGORIE VOZÍČKÁŘI-mech.vozík 

1. Dagmar PELUŇKOVÁ                            Michal ERBEN 
2. Jiří HONC                                               Dana KUČEROVÁ 
3. Markéta PELUŇKOVÁ 

KATEGORIE ZDRAVÍ PŘÍCHOZÍ 

1. Tomáš SOUKUP                                     Andrea ŠALOVSKÁ 
2. Ing. Jaromír KOHLÍČEK,CSc.                 Míla FLEGLOVÁ 
3. Jan ŠTEFAN                                           Věra ŠIKOLOVÁ 
4. Václav VĚTROVEC                                Terezie HOLANOVÁ 
5. František NOVÁK                                    Miroslava DVOŘÁKOVÁ 
6. Josef ŠPÍZ                                               Jarmila VELENSKÁ 

 
NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍK                                     NEJSTARŠÍ ÚČASTNÍK 

Kristýna MÁLKOVÁ- 3 roky                                  Zdena PÍCHOVÁ-84 let 
 

SOUTĚŽ DRUŽSTEV 
1. DEPEJSEK Liberec(Jiří. Honc, Markéta Peluňková, Dagmar Peluňková, Josef Špíz)-358,3 b. 
2. HAJAZUKLA Liberec-Dětřichov(Hana Málková, Jana Málková, Zuzana Málková a Klára Málková)-354,6 b. 
3. MUŽI DOKSY 1(Vladimír Pulkrábek,Jiří Šifta, JUDr. Josef Váňa, Jaroslav Pták)-333,3 b. 
4. LOVOŠ(Ing. Jaromír Kohlíček,CSc.,Václav Větrovec, Jana Branišová, František Novák)-333,2 b 
5. MUŽI DOKSY 2.(Jiří Patrovský, Antonín Kočí, Jaroslav Mařík, Josef Šlouf)-303,6 b 
6. ŽENY DOKSY 3.(Marie Maříková, Jana Hanzlíková, Zdeňka Pacáková, Vlasta Vojtíšková)-284,5  
7. DOLMEN LIBEREC-Žlutí(Monika Heřmánková, Markéta Rybová,Jarmila Velenská, Petr Vilimovský)-281,1 

b 
8. MO TP MIMOŇ 4(Petr Šulc, Ing. Libuše Šulcová, Antonín Neubauer, Kurt Pobuda)-277,1 b. 
9. MO TP MIMOŇ 3.(Eva Teichelová, Věra Pácová, Marie Antošová, Zlata Vohlídalová)-272,9 b 
10. KOČIČKY ČESKÁ LÍPA(Jana Bínová, Terezka Holanová, Eva Zemanová, PhDr. Zdenka Zahrádková)-

264,6 b. 
11. MO TP MIMOŇ 1.(Josef Janák, Edita Janáková, Jan Mužík, Jindra Mužíková)-262,5 b. 



12. BERUŠKY A BROUČEK ČESKA LÍPA(Jana Buriánková, Roland Fliegel, Etella Fliegelová,Miroslava 
Liebezeitová)-234,9  b. 

13. ŽENY DOKSY 1(Jana Zikmundová, Hana Šloufová,Jarmila Čapková, Jaroslava Jindřichová)-231,2 b. 
14. KOUPALIŠTĚ NOVÝ BOR(Jiřina Medková, Tomáš Soukup, Miroslava Dvořáková, Nela Filsaková)-222,8 

b. 
15. MIŠMAŠ JABLONNÉ v P.,V.GRUNOV-ÚSTÍ n.L.(Ludmila Bittnerová, Petr Řeháček, Jana a Marcela 

Chládkovy)-220,5 
16. SMÍSENÉ DOKSY(Jan Macoun, Marie Kommová,Vladimíra Huzilová, Jana Konečná)-219,2 b 
17. MO TP MIMOŇ 2.(Jana Doležalová, Bohumila Janečková,Alžběta Šenefeldrová, Hana Motyčková)-208,3 

b. 
18. DUBĚNKY ČESKÝ DUB(Marie Švehlová, Zdenka Rajtrová, Ludmila Rutová, Michaela Dudová)-207,9 b. 
19. BROUČCI ČESKÁ LÍPA(Michal Erben, Miroslav John, Dana Kučerová, Iveta Makulová)-206,2 b. 
20. ŽENY DOKSY 2.(Emília Kočová, Věra Semecká,Milena Karešová, Paulina Křížková)-205,3 b. 
21. JABLONEC nad NISOU(Mgr. Vlasta Prouzová, Vlasta Prouzová, Jitka Košková, Jiří Havlík)-199,9 b. 
22. BÍLÉ HOLE ČESKÁ LÍPA(Ludmila Chalupová, Roman Vaněk,Jakub Řehořek, Zuzana Duchoňová)-

193,9 b. 
23. ŠMOULINKY Z VOLFARTIC(Božena Šturmová, Iva Šturmová, Dominika Šturmová, Sandra Šturmová)-

188,3 b. 
24. DOLMEN LIBEREC-Bílí(Jiří Fabiánek, Danuše Juricová, Soňa Karnethová, Jana Lipovská)-161,8 b. 
25. DOLMEN ČESKÁ LÍPA-Lípáci(Květa Švarcová, Ladislav Krejčík, Věra Pátková, Anna Šimková)-158,5 b. 
26. DOLMEN LIBEREC-Zelení(Tomáš Musílek, Andrea Šalovská,Věra Perglerová,Radka Lancová)-156,3 b. 
27. HVĚZDIČKY DĚČÍN_ČESKÁ LÍPA-ČESKÝ DUB(Miloslava Žaludová, Jiří Žalud, Hana Kvapilová, Jan 

Bulíř)-154,4 b. 
28. SLUNÍČKO NOVÝ OLDŘICHOV-K.ŠENOV,PERTOLTICE p.Ral.(Pavla Puflerová, Zdena Píchová, Tomáš 

Pavlásek, Dana Kornejevová)-14,3 b 

 

NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ STANICE ARCHA 

Dne 19. července 2017 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. návštěvu záchranné 
stanice ARCHA při ZOO Liberec. Jednalo se o aktivitu klientů sociálně aktivizačních služeb pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením a dalších zájemců. První setkání se uskutečnilo v loňském roce a 
zúčastněným se velice líbilo , přineslo jim mnoho nových poznatků, zkušeností a dovedností. Proto si 
vyžádali jeho opakování. 

Ve středu po obědě speciální minibus naložil dva vozíčkáře a vyrazil směr Liberec. Autobus pak na 
otočce v Dlouhé nalodil na svou palubu klienty z Denního stacionáře Hradecká ul.,pokračoval na 
autobusové nádraží, kde přistoupili zdravotně postižení z Č.Lípy, N.Oldřichova a K. Šenova a pokračoval 
do Doks, kde už čekali rodiče s dětmi. Všichni společně jsme pak vyrazili směr Liberec. Do ARCHY jsme 
dorazili krátce po 14.00 hod. Zde už nás očekával pracovní tým záchranné stanice, vedený Mgr. Lenkou 
Čápovou. Účastníci pracovníkům předali věci, které s sebou přivezli- deky, prostěradla, ručníky ad., ze 
kterých se pak vyrábí nejrůznější pomůcky pro zvířata, granule pro psy ad. Skupina 51 účastníků se 
rozdělila, první část vyrazila na prohlídku stanice s Mgr. Lenkou Čápovou, která vysvětlovala, jak se k 
nim jednotlivá zvířata dostala a co museli udělat pro jejich záchranu. V účastnících nalezla pozorné 
posluchače, kteří měli i celou řadu otázek. 

Druhá skupina pak připravovala ohniště a začala opékat buřty. Když se první skupina vrátila z prohlídky, 
vyrazila na průzkum stanice tato druhá skupina. I zde byla řada dotazů a také žádostí, zda mohou 
některé z pejsků, kteří ve stanici jsou, vyvenčit. Pracovnice stanice postupně zájemcům vybíraly pejsky, 
které mohli vyvenčit v okolí stanice(je zde louka a les), což se všem nesmírně líbilo. Protože počasí bylo 
nádherné a zážitků nepřeberné množství, posunul se původně plánovaný odjezd o půl hodiny. Nikomu 
to však nevadilo, zejména děti byly velice spokojené, mnohé z nich se s některými zvířaty setkaly 
poprvé. Výměna zkušeností a zážitků pokračovala i v autobuse cestou domů. Účastníci akce poděkovali 
ředitelce STP Č. Lípa o.p.s. E. Zemanové za zprostředkování neopakovatelného zážitku, a těší se, že 
podobných aktivit bude více. Tato aktivita má hluboký význam.Lidé s handicapem si uvědomují, že i přes 
svůj handicap mohou pomáhat, protože i zvířata mají různé zdravotní problémy a handicapy ,ale na 
rozdíl od lidí o nich neumějí mluvit, ale přesto s nimi bojují. 



Naše poděkování patří kolektivu záchranné stanice ARCHA, vedených Mgr. Lenkou Čápovou za jejich 
profesionální a vstřícný přístup k účastníkům akce. Děkujeme i všem zúčastněným, kteří pro stanici 
dovezli materiál na výrobu pomůcek či krmivo. 

 

 

 

HISTORICKÁ PŘIPOMÍNKA 

MANIFESTACE SBRATŘENÍ NÁRODŮ V HOLANECH 
 

„V r.1937 zakoupilo pražské dělnické družstvo Vela u Holan pozemek, na kterém měla být postavena 

moderní ozdravovna pro dělnické děti z Prahy, Kladna a středních Čech. Členové družstva sami sháněli 

prostředky na realizaci stavby, neboť družstvo nedostalo ani haléř z veřejných prostředků i subvence. 

Dne 28. srpna 1938 byl položen základní kámen. Bylo to za velmi vypjaté politické situace těsně před 

Mnichovem, kdy hrozilo republice obsazení fašistickým Německem. Události se tehdy zúčastnilo na 30 

tisíc lidí, mezi nimiž byla řada německých antifašistů sdružených zejména ve družstvo Vorwärts. 

     Položení základního kamene v Holanech se tak stalo mohutnou manifestací proti fašismu, na níž 

promluvil jako hlavní řečník Bohumír Šmeral.  Ještě v noci však byl kámen fašisty zhanoben a odvalen 

ke stodole místního sedláka Biedermana, kde ležel až do roku 1961. Poté byl dopraven k budově 

mateřské školy v Holanech a nad ním odhalena pamětní deska, která je dílem českolipského umělce 

Františka Lipenského.“(Převzato z HALÓ novin 28.8.2017, str. 2) 

    Tato událost je každoročně připomínána Manifestací sbratření národů. Letos proběhla 25. 8.  a 

připravily ji OV KSČM Česká Lípa, OV Českého svazu bojovníků za svobodu, Okresní rada KČP 

v České Lípě, Společnost Ludvíka Svobody a LKŽ Zákupy. 

K propagaci akce se připojilo i Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.  Díky ní se akce 

zúčastnilo i 9 členů organizace tělesně postižených Česká Lípa.  

  Průvod účastníků  manifestace zamířil nejprve k základnímu kameni, kde byly položeny kytice, a pak se 

účastníci odebrali do sálu kulturního domu v Holanech, kde následovala beseda. Historik Jaroslav Štrait 

v ní velmi podrobně přiblížil popsané události.  Akci moderoval předseda OV KSČM Česká Lípa Václav 

Větrovec a mezi besedujícími  hosty byli místopředseda ÚV KSČM Josef Skála a poslanec PS ČR  Josef 

Šenfeld. Josef Skála ve svém vystoupení připomněl, že příští rok uplyne 80 let od této události a bylo by 

vhodné zaměřit se hlouběji na propagaci této události, poskytnout větší prostor historikům i pamětníkům 

ke zmapování všeho , co souviselo s nástupem fašismu a vyhnáním našich občanů ze Sudet. Postavit 

toto téma jako pevnou hráz proti těm, kteří se snaží o falzifikaci historických událostí. 

(E.Zemanová, Z. Zahrádková) 

 

 

70. VÝROČÍ BOJŮ S BANDEROVCI 

Jedním z úkolů let 1945 až 1947 po ukončení druhé světové války, definitivní porážce fašistického 
Německa a jeho spojenců, bylo prvním společným úsilím státu protihitlerovské koalice, po 6 letech 



válečné hrůzy, se konexe nadechnout a zažit novy život v mírových podmínkách. Krátce na to v 
mezinárodních vztazích docházelo i v některých státech protihitlerovské koalice, k plíživému nástupu 
reakčních sil, k prohlubovaní jejich vnitřních rozporu, což později vedlo k otevřené konfrontaci politice, 
směřující ke studené vale. ČSR začala budovat základy nového, společenského lidově demokratického 
zařízeni, obnovovat zničené NH, které bylo v té době provázeno určitými hospodářskými potížemi, 
zaviněné suchem neúrodou. Pomoci SSSR se tyto potíže dařily v krátkém období eliminovat. Souběh 
těchto události komplikovala v ČR činnost vnitřní reakce vedoucí k zesíleni protikomunistické hysterie a k 
přípravě otevřeného boje proti základům budováni lidově demokratického státu. Situaci v ČR negativně 
ovlivnily a napomohly tehdejší doznívající politické události ve slovenské republice, která se postupně 
reformovala po ukončení neblahého období tzv. Slovensko-Tisovského státu, který dlouhodobě 
kolaboroval s fašistickým Německem.  V tomto období doznívalo u našich východních sousedu luďácké 
hnuti, což ještě vice dramatizovalo již tak napjatou situaci v zemi a vedlo k zesíleni politických nepokojů, 
ozbrojených střetu, spojené s tímto podzemím, ale i s ostatními živly, které zůstaly po válce v tehdejším 
Československu. 
Dílčí výsledky, které byly dosaženy při budovaní nové společnosti v politické, ekonomické a sociální 
oblasti, zejména po dosažení příznivých výsledků v prvních poválečných svobodných volbách v roce 
1946, musela ČSR od samého počátku vynakládat úsilí k ukončení činnosti starého bezpečnostního 
aparátu, budování a výstavbě Československé lidové armády, vytváření nových bezpečnostních sil 
v duchu zásad lidově demokratického zřízení, aby byly schopny v krátké době úspěšné čelit různým 
intrikám a střetům s vnitřním i vnějším nepřítelem, bránit vlast a chránit svoje obyvatelstvo. Mezi důležitý 
a náročný úkol tehdejší doby byla přímá účast našich ozbrojených složek na odhalování a přímé likvidaci 
banderovských skupin, které přecházely v letech 1945-1947 přes území Československa na západ. 
Pražská rada Klubu českého pohraničí, na svém řádném zasedání v lednu tohoto roku při projednávaní 
a schvalování ,, Plánu akcí na rok 2017´´, se podrobně zabývala touto problematikou. Konstatovala, že 
vedení NR KČP za aktivní účasti některých krajských rad KČP, pokrokových společenských organizací 
v Ř a SR pořádá dlouhodobě, pravidelně každý rok shromáždění u příležitosti výročí SNP, se 
vzpomínkou na boje s banderovci ve Varíně, Slovenské republice, spojenou se vzdáním poct 
francouzským partyzánům pod Strečnem. Vedení NR KČP tím oceňuje účastníky bojů s banderovci, ale 
i další občany, kteří jakkoli podíleli na jejich likvidaci, především ty, kteří v boji položili své životy. Národní 
rada Klubu českého pohraničí tímto postojem navazuje na dlouhodobé tradice, které se datují od doby 
existence a fungování Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti ( VŠ SNB), která měla ve svém 
programu každoročně, vždy u jednoho ročníku denního studia všech fakult povinnost zorganizovat a 
uskutečnit,, studijní cestu po stopách bojů s banderovci´´. Nedílnou součástí této akce byla dobrovolná 
účast studentů a organizátorů na praktické pomoci při sezonních pracích v místech tohoto konání tohoto 
setkání. Na tyto akce naší slovenští přátelé, starostové, poslanci i občané zmiňovaných oblastí 
vzpomínají dosud.(Převzato z časopisu „Hraničář“,zpracovala L. Hrušková) 

 

BLAHOPŘEJEME 

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje všem svým členům, kteří v průběhu měsíce 

července a srpna  2017 oslaví svá životní jubilea, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost.  Naše přání 

putuje k pp. Marii PROVAZNÍKOVÉ, Květoslavě ČERNÍKOVÉ, Janu GRUSOVI, Miroslavu JOHNOVI, 

Zdeňce PÍCHOVÉ, Františku SKOPEČKOVI, Josefě ŠEBELOVÉ, Mgr. Emilu MOZOLOVI. 
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